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00:00:47 (.  
ا نحضر بعض المساجد، وبخاصة المسجد  الشيخ: كنا نحن في دمشق حينم

اك  ر هن ة-الكبي ي أمي جد بن ام  -مس اكتق ا  هن ة، ومنه واع مختلف ن أن دروس م
د أن ن ال ب اتي م باب حي ي ش ه ف ان يلقي ديث، وك ي الح ه درس ف معون ب م تس ك

ان في بعض  ذي ك اج ، ال د الشيخ ت ذي هو وال دين الحسيني ، ال الشيخ بدر ال
ن الشيخ  اج هو اب مراحل الحكومات السورية كان رئيس جمهوريتها، الشيخ ت
ان يلقي درسه في الحديث في وسط  بدر الدين ، الشيخ بدر الدين الحسيني ك

ذه القبة أكبر قبة في وسط المسجد، ويعرف هناك في دمشق تحت قبة النسر، ه
ة والشيخ يحدث بالحديث،  اك الحلق ام هن ى المسجد، فكانت تق المسجد في أعل
ديماً، وهو  اء الحديث ق د علم ة عن وكان يجري في تحديثه على الطريقة المتبع
ايخه  اه عن بعض مش ا تلق أن يحدث بالحديث بالسند، إما أن يكون الحديث مم

تفيد بالسند، وحين ذاك يكون السند  م ال يس داً، ث أطول من المتن بكثير وكثير ج
أحد من الحاضرين منه شيئاً مطلقاً، وأحياناً ينقل الحديث مع السند من بعض  

  األمهات كتب الست وغيرها.
والشاهد: الحلقة واسعة جداً، يمكن قطرها أكثر من ستة أمتار في ستة أمتار، 



درس الحديث ال يروي لهم مثل فهل يالم هؤالء حينما يتفرقون هذا التفرق؟ وم
لم : م عزين  «هذا الحديث وهو في صحيح مس ي أراك ا ل ذي »م ، والحديث ال

كنا إذا  "في مسند اإلمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني رضي هللا تعالى عنه قال:
ي  ه  سافرنا مع النب ا علي ال لن ان والشعاب، فق ا في الودي زالً تفرقن ا من فنزلن

الم ذات  الة والس ومالص يطان :«ي ل الش ن عم ذا م رقكم ه ا تف ن » إنم ، أي
  يتفرقون؟ هل في المسجد؟ ال.

ون  ة يتظلل ة ينتحون ناحي ة أو جماع ل طائف ة! ك ي البري ي الصحراء ف ل ف ب
ال: يهم وق رقكم  « بأشجارها وبسدرها ونحو ذلك، مع ذلك أنكر ذلك عل ا تف إنم

يطان  ل الش ن عم ذا م ة :»ه و ثعلب ال أب ك  "، ق د ذل ا بع زالً فكن ا من إذا نزلن
الكم  ؛"اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا  أين هذا؟ في الصحراء، فما ب

  في مجالس العلم.
ذلك  ك، ول ن ذل ا أمك ا تصغيرها م ة، وإنم ر الحلق نة تكبي ذلك فخالف الس ول

  فجلوسهم هكذا صفين فقط ويبقى هناك فراغ يمكن إمالؤه، هذا خالف السنة.
ذه الم ي فنحن نذكر في ه ه من النب ذا التوجي ل ه داً أن مث اً وأب ، ناسبة دائم

ك  م يكن ذل دانهم وفي أشخاصهم، ل ومثل هذا االهتمام بتجميع المسلمين في أب
رر  ن المق ه م ك ألن اطن، ذل ط دون إصالح الب اهر فق ام بالظ اب االهتم ن ب م
ه  ذا صريح في قول اطن، وه شرعاً أن إصالح الظاهر يساعد على إصالح الب

ه ال روف:علي الم المع الة والس لحت  « ص غة، إذا ص د مض ي الجس أال وإن ف
  .»صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب 

ة  ة المادي ن الناحي م م ا أن صالح الجس بة: كم ذه المناس ل ه ول بمث ونحن نق
د  ي جس ب ف ان القل إذا ك حته، ف ب وص ق بصالح القل ة يتعل حية البدني والص

العكس؛ إذا فسد صاحبه سليماً،  فال يمكن أن يكون الجسد إال سليماً، والعكس ب
ا  ذكراً لن ه، م ا صلوات هللا وسالمه علي ول نبين ذا يق د، هك ب مرض الجس القل

ون  ذا اإلصالح يك اهر؛ ألن ه ي إصالح الظ ام ف يالً  -أوالً -بوجوب االهتم دل
ا أ اطن، وكم ين الظاهر والب اون ب اك تع ول على صالح الباطن، ثم يكون هن ق

ان بعض  رة سبقت في أذه ا عن خاطرة أو فك دائماً وأبداً: هذا الحديث يعطين
ا يسمونها  الً، وهي م ا فع وم أن يحققوه الفالسفة قديماً، ولم يستطيعوا حتى الي
ا  ى م ار إل بالحركة الدائمة، مثالً: مجرد أن تضغط زر التيار يستمر مرور التي

ثالً -تقطعها، أو سيارة  أن شاء هللا بدون أن ينقطع إال إذا أحببت ا  -م إذا حركته
ا  ة فيم ه حقيق ال! لكن ذا خي ا، ه تستمر بدون أي قوة! حركة دائمة منها من ذاته



اهر،  ي صالح الظ ؤثر ف اطن ي اهر، فصالح الب اطن والظ ق بصالح الب يتعل
دليل لم اطن، وال ي صالح الب ؤثر ف اهر ي ي ذاوصالح الظ ر النب ي  ا أم ف

ً - االجتماع في حلقات الذكر م  « في قوله عليه السالم: -كما قلنا آنفا ي أراك ا ل م
ر من »إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان  « وفي قوله اآلخر: »عزين  ، وأكث

أمر بتسوية  ى ي ر حت ام الصالة فال يكب ا كانت تق ه السالم حينم ه علي ك قول ذل
م: وبكم  « الصفوف، ويقول له ين قل الفن هللا ب اًَ◌ إذ »لتسوون صفوفكم أو ليخ

ي  تواء ف وب، واالس ي القل تالف ف ى االخ ؤدي إل فوف ي ي الص تالف ف االخ
ان  ذا ك ك، له ا ونحو ذل ا وتجمعه وب وتحببه تواء القل ى اس ؤدي إل الصفوف ي

السالم يهتم بإصالح الظاهر وإصالح البدن، وقديماً قالوا: صالح األبدان  عليه
  كصالح األديان، فكل منهما مرتبط مع اآلخر.

يأمر المسلم الذي أصابه مرض ما أن يتداوى، حيث  أن النبي أنتم تعلمون 
ه  « قال عليه الصالة والسالم: تداووا عباد هللا، فإن هللا لم ينزل داًء إال وأنزل ل

ي حديث آخر: »دواء  ه  « زاد ف ه من جهل ه وجهل ه من علم أي يجب  »علم
ا أخي! ا ة: ي ا في العناية باألمرين معاً، وليس كما يزعم بعض الجهل رة بم لعب

ك:  ول ل ك الشرعي؟ يق القلوب، إذا قيل له: لماذا ال تصلي؟ لماذا ال تقوم بواجب
داً، وال، وال  داً، وال أغش أح د هلل ال أضر أح ا والحم وب، أن العبرة بما في القل
إلخ، وهذا كذاب، الشيطان دلس عليه، هو يقول: ال يغش أحداً، وأول من غش 

ع هللا  هو نفسه؛ ألنه عصى ربه، فكيف يمكن أن يكون سليم القلب وهو ال يطي
  عز وجل على األقل فيما فرضه هللا عليه.

ال  ى ب ون عل ا أن تك د منه م، الب ات العل ي حلق دي التضام ف ين ي ة ب ذه كلم ه
أوامر الرسول  ة: أن منكم، حتى تأتمروا أوالً ب ذه الحقيق ذكروا ه ى تت ، وحت

األبدان ال يغني عن صالح  صالح الباطن ال يغني عن صالح الظاهر، صالح
ان  الح األدي ان، وص الجمع-األدي ر ب ح التعبي الح  -إذا ص ن ص ي ع ال يغن

  األبدان.
  .) 00:12:28هل الجلوس في وسط الحلقة منهّي عنه؟. (  - 2
هل ورد شيء في مسألة الجلوس في وسط الجلسة، الرجل يجلس  السائل : 

  وسط الجلسة؟.
ولكن  ؛» ملعون من جلس وسط الجلسة«  :نعم، هناك حديث يقول  الشيخ : 

  والحمد هلل هو حديث ال يصح هذا أوالً.
ت  ة لقصد لف وس وسط الجلس ه الجل ان المقصود من ان يصح لك و ك اً: ل ثاني



أنظار الناس، كأن يقول بلسان الحال: أنا هنا، أما والحديث لم يصح فالحمد هلل، 
لة األحاديث الضعيفة والمو ا السيء وهو من حصة كتابي سلس ضوعة وأثره

  في األمة .
ات  - 3 يحتكم للجماع ا نص حابة ) ؟. وم اة الص اب ( حي ي كت م ف ا رأيك م

اللة ؟. (  ة ض ل بدع ل ك ة ؟. وه غ خاص ة التبلي ة ولجماع المية عام اإلس
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ا  السائل :  لين؛ أم ى سيد المرس المين والصالة والسالم عل الحمد هلل رب الع
بعض الجماعات وشيء من بعد: هذه أسئلة ذكرها  ة ب ا متعلق اإلخوة وجمعوه

  أحوالهم.
اة الصحابة ؟  اب حي السؤال األول: ما هو رأي شيخنا حفظه هللا تعالى في كت

  وبماذا تنصح قراء هذا الكتاب والمعتنين به والمشتغلين بتداوله؟.
داً قضيناها في الشيخ :  ة ج  ال إله إال هللا! هذا السؤال يلتقي مع سهرة قريب

ل،  د نصف اللي ى بع هرة إل تمرت الس ا، واس م تعرفونه د أنك ة ، الب ة مأدب قري
-وكان فيها من كل الجماعات أو األحزاب، فمن حزب التحرير ، ومن حزب 

ون ا يحب ل م زب، فلنق وا: ح دون أن يقول م ال يري انوا ه ة  -وإن ك ن جماع وم
ري انوا حاض ؤالء ك ل ه غ ، ك ة التبلي ن جماع لمين ، وم وان المس ي اإلخ ن ف

ذه  ض ه ن بع ات وع ذه الجماع ن ه دث ع ى التح طررنا إل ة، واض الجلس
ذه األحزاب  داً إن شاء هللا: إن ه ا أح داهن فيه ة الحق ال ن األحزاب، وقلنا كلم
أوالً: تخالف مبدءاً إسالمياً مصرحاً به تصريحاً ما بعده تصريح في كتاب هللا، 

ك رسول هللا  ب ووضح ذل ر من حديث واحد، وحس ذكر في أكث نا اآلن أن ن
يَعاً  ﴿ بقوله تعالى: انُوا ِش نَُهْم َوَك قُوا ِدي َوال تَُكونُوا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن * ِمْن الَِّذيَن فَرَّ

  ] .32-31[الروم: ﴾ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْيِهْم فَِرُحوَن 
ذه الجماعات الموجودة اآلن بعض  ا: إن ه ذا الموضوع وقلن ومضينا في ه

ا أفرادها إنهم ي نطلقون في تكتلهم، وفي تحزبهم، ليس على علم مطلقاً، على أنن
اب هللا وبسنة رسول  د بكت م المقي ى العل ال نحبذ العلم المطلق، وإنما نحض عل
ات  ن اآلي ا م ر أيض ي كثي اء ف ا ج الح ، كم لف الص نهج الس ى م هللا، وعل

د أن أخا ال ب اك، ف ت هن ي كان ة الت د الجلس د أن أعي ث، وال أري ا واألحادي ا أب ن
  أحمد عنده شريط في ذلك.

ان  غ ، وك ذه الجماعة جماعة التبلي اة ه ع حي االً من واق ذ مث دمت يومئ لكن ق
د  بجانبي أحدهم من الذين يدل َسْمتُهم وهيئتهم على التمسك بالسنة، فهو تقدم بع



صالة المغرب بالكلمة التقليدية التي تسمعونها دائماً وأبداً من المقدم لمن سيلقي 
ا  الدرس به  بعد الصالة، يقول: إنما فالحنا ونجاحنا باتباع سنة نبين ا يش أو م

ين  ين التبليغي وان الطيب ؤالء اإلخ ل ه ذي جع ا ال ت: م ا قل الم، فأن ذا الك ه
نة؟  دهم، ويعرضون عن الس اء أح ن إنش ة وهي م ذه الكلم ى ه يحرصون عل

ة الحاج د وهنا الشاهد، السنة قلت لهم: فتحنا لكم هذه الجلسة بخطب ة : إن الحم
ا،  يئات أعمالن نا وس هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفس
ه إال هللا  ه، وأشهد أن ال إل ادي ل ه، ومن يضلل فال ه من يهده هللا فال مضل ل
وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وكان عليه الصالة والسالم 

ا ر من األحي ي كثي ا ف د عليه ر يزي الم كالم هللا، وخي ر الك إن خي د: ف ا بع ن: أم
ة بدعة، وكل بدعة الهدي هدي محمد  دثاتها، وكل محدث ، وشر األمور مح

ضاللة، وكل ضاللة في النار. لماذا أعرض جماعة التبليغ عن افتتاح جلساتهم 
م جماعة  م ال يدرسون السنة، ه ك ألنه ة؟، ذل نة المحمدي ذه الس العلمية بمثل ه

ود طيبون يرغ ك الخروج المعه ذلك يخرجون ذل ى هللا، ول ون في التقرب إل ب
ن  ود م ر المعه نهم غي لفنا الصالح-م نون  -س م يحس نهم أنه ي ظ ون، ف يخرج

نة : ذه الس ون ه ومن سن  «صنعاً، فقلت للشيخ الذي كان بجانبي: لماذا ال تحي
ة، دون أن وم القيام ى ي ا إل ا وأجر من عمله ه أجره  في اإلسالم سنة حسنة فل

نة، »ينقص من أجورهم شيء  ذه للس الفتهم ه غ بمخ ، أنا ال أخص جماعة التبلي
اذا؟  نة، لم ذه الس بل هي مخالفة عامة، فكل األحزاب وكل الجماعات تخالف ه
م  سبق الجواب؛ ألنهم ال يدندنون حول دراسة السنة أوالً؛ ألن هذه الدراسة تعل

ذلك ف ق، ول ومهم العمي باتهم ون م الناس وتوقظهم من س ون السنة وه كيف يحي
ا استطعت  ا م يجهلونها! من فضائل هذا الخطبة كما شرحت هناك، وأوجز هن

ي  بيالً: أن النب ك س ى ذل اء  إل د العلم ي تعرف عن ة الت ذه الخطب دم ه ان يق ك
ة، محاضرة، أو درس، أو  جميعاً بخطبة الحاجة، كان يقدمها بين يدي كل كلم

د  « ها:موعظة، أو ما شابه ذلك، كان يذكر في ، وشر خير الهدي هدي محم
ار  األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في الن

  ، ما هو السر في إعراض الجماعات اإلسالمية كلها عن هذه الخطبة؟»
الى: ه تع يهم قول  ﴿ أنا أقول: األمر يعود لشيئين: الشيء األول: أنه يصدق عل

ه 187[األعراف: ﴾اِس ال يَْعلَُموَن َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ  ول: إن ]، لكن ال أستطيع أن أق
ي  و ف ا، وه اب م ي كت ديث ف ذا الح رأ ه اً، وال ق دهم مطلق مع أح رق س ا ط م
ذا  ود ه اري موج حيح البخ اب هللا، و ص د كت اب بع ح كت لم أص حيح مس ص
ذا الحديث، ده به م عن اً من هؤالء ال عل داً مطلق  الحديث فيه، ال أتصور أن أح



ا تخالف  ول: ألنه إذاً: ما الذي يصرفهم أو يصدفهم عن التمسك بهذه السنة؟ أق
ى  بون إل ذين ينتس ا إال ال دة ال يتبناه ديث يؤسس قاع ذا الح ف؟ ه نهجهم كي م
السلف الصالح من أمثالنا، ما هي هذه القاعدة؟ كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 

  في النار.
لمين ، وال حزب الت غ ، وإن فال تجد اإلخوان المس ر ، وال جماعة التبلي حري

ذه  دن حول ه داً يدن نهم أح كان هناك جماعات أخرى في بالد أخرى، ال تجد م
  القاعدة: كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

اهيرهم  نة الستيقظ جم ذه الس اء ه ادوا إحي م اعت الوا ولو أنه باتهم، ولق من س
ة، وكل ضاللة في النار، بون على هذه الخطبة: كل بدعة ضاللظلهم: كيف توا

نة، والرسول يرسخ في أذهان  اك بدعة حس ون: هن اً تقول ونحن نسمعكم دائم
في  هللا أصحابه هذه القاعدة العظيمة الجليلة، وأمرها كما يقول ابن تيمية رحمه

ى بعض  يم ، رداً عل ة أصحاب الجح تقيم مخالف ه: اقتضاء الصراط المس كتاب
ذا ا ون: إن ه ذين يقول اس ال ل الن اللة وك ة ض ل بدع ود: ك ر مقص وم غي لعم

ذا  ه في ه وم المصرح ب ذا العم أخرين أن ه ضاللة في النار، يزعم بعض المت
ا  ات منه الحديث هو من العام المخصوص، ثم يأتون ببعض األشياء من الرواي
وم،  ذا العم ات مخصصة له ما يصح ومنها ما ال يصح، يزعمون أن هذه رواي

ه  م: أن قول ى كالمه اللة  « :ومعن ة ض ل بدع ة  »ك ل بدع يس ك ال. أي: ل
  ضاللة.

ذا  ل: ال يمكن أن يكون ه ك بمث يقول ابن تيمية ، وهذا الشاهد، وأنا أقرب ذل
ى  النص من رسول هللا   داً عل اً وأب ام المخصوص وهو يكرره دائم من الع

ول: ين أصحابه يق ا ب تكلم فيه د أن ي كل  «مسامع أصحابه في كل مناسبة يري
ال ة ض ار بدع ي الن اللة ف ل ض ام  »لة وك ن الع ذا م ون ه تحيل أن يك يس

ذي  لم ال ه وس ه وآل لى هللا علي ي ص ى النب روض عل وص؛ ألن المف المخص
ْل  ﴿ خوطب بقوله تعالى: ْم تَْفعَ َك َوإِْن لَ ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربِّ يَا أَيَُّها الرَّ

 ُ اِس  فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َواہللَّ ْن النَّ ُمَك ِم دة: ﴾يَْعِص ك يعصمك من 67[المائ ]، رب
دفهم-الناس الذين قد يقصدون القضاء عليك فيحولون  ى ه و وصلوا إل بينك  -ل

ْن  ﴿ وبين تبليغ الرسالة وتوضيحها وبيانها : ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِم يَا أَيَُّها الرَّ
ُ يَْعِصُمَك ِمْن النَّاِس َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما    ] .67[المائدة: ﴾بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َواہللَّ

ي  غ النب أن تبلي ذكير ب ي من الت د ل ة : والب ذه اآلي ذكور في ه ا  ﴿ الم ْغ َم بَلِّ
  ].67[المائدة: ﴾أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك 



  يكون على وجهين: تبليغ اللفظ، وتبليغ المعنى.
ه السالم،  تبليغ اللفظ يعني: د علي ى قلب محم ه هللا عل ا أنزل اللفظ القرآني كم

  فهو مأمور بتبليغه، هذا هو النوع األول.
ات،  ات الكريم ذه اآلي اظ له ذه األلف ى ه ه، معن ر بتبليغ ذي أم اني ال ر الث األم

ة األخرى : الى في اآلي ارك وتع َك  ﴿ وهذا هو المقصود من قوله تب ا إِلَْي َوأَنَزْلنَ
ْكَر لِ  ْيِهْم الذِّ َل إِلَ ّزِ ابقة، 44[النحل: ﴾تُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُ ة الس ر اآلي ة غي ذه اآلي ]، ه

اآلية السابقة تعني تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى؛ أما هذه اآلية األخرى فإنما تعني: 
ْكَر  ﴿ تبليغ المعنى بدليل : ذِّ َك ال اذا؟ 44[النحل: ﴾َوأَنَزْلنَا إِلَْي رآن، لم  ﴿] أي: الق

] أي: بيانه عليه الصالة والسالم، وهذا ال يحتاج اآلن 44[النحل: ﴾تُبَيَِّن ِللنَّاِس لِ 
  أقسام: قوله وفعله وتقريره. ثالثة ،إلى تفصيل

ه الصالة والسالم في  فإذاً: ابن تيمية رحمه هللا يقول: استمرار الرسول علي
ار  « تكرار هذه القاعدة: ى مسامع ع »كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في الن ل

و  ه ول ام المخصوص؛ ألن المفروض علي أصحابه، يستحيل أن يكون من الع
ى  -بحكم ما ذكرنا من اآليات-مرة واحدة أن يبين  يس عل ام ل أن هذا النص الع

ام  ه الصالة والسالم من تم عمومه وشموله، ولم يفعل ذلك إطالقاً، بل هو علي
ذه القاع د ه ان يؤك ول:تبليغه ِلـَما أمره هللا به ك ة فيق من أحدث في  « دة العام

نا »أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ، إلى آخر ما هنالك من أحاديث أخرى، ولس
  أيضاً في صددها.

ار  «أما المثال: ه:» كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في الن كل مسكر  «مثال
يس كل »خمر، وكل خمر حرام  راً ول ، ال يمكن أن نقول: ليس كل مسكر خم

اً، ي  خمر حرام اذا؟، ألن النب لم؛ لم ه مس ذا ال يقول ة  ه ذه الكلي ان يكرر ه ك
ان،  كر ك كراً، أي مس ربوا مس ن أن يش م م ذيراً له امع أصحابه، تح ى مس عل

خ، كل يسواء سمي خمراً، أو سمي نبيذاً، أو سمي و سكاً، أو (شمبانيا) أو أو إل
 والرسول هذه األسماء تدل على مسمًى واحد وهو الخمر في اللغة العربية، 

ول: »كل مسكر خمر، وكل خمر حرام  « كما سمعتم يقول: ، كيف يمكن أن نق
يس كل بدعة ضاللة،  ول: ل الي كيف يمكن أن نق ليس كل مسكر خمراً؟ وبالت

ذا هو »كل بدعة ضاللة  « »كل مسكر خمر  «وهو يقول في كل منهما:  ؟ ه
ذه المثال تأكيداً لما سمعتم آنفاً مما قاله شيخ اإلسالم  ه هللا، أن ه ة رحم ابن تيمي

ون  ن أن تك ة ال يمك ة الحاج ي خطب اً ف ذكرها دائم ي ي ان النب ي ك ة الت الكلي
  مخصصة.



اآلن آتيكم بمثال عكسي، أي: لكلية خصصها الرسول عليه الصالة والسالم؛ 
أوعى سمعتم: كل  «حتى تعرفوا أن كالم الرسول عليه الصالة والسالم جمع ف

م  «ضاللة ) اسمعوا اآلن التقييد كيف يكون قال: كل بدعة ( »مسكر خمر  كلك
ى  ول: كل بدعة »يدخل الجنة إال من أب ه أن يق ان يمكن ا، ك تثناء هن ، دخل اس

ا تسمعونه من  ك مم ابه ذل ضاللة إال ما كان موافقاً للعبادة أو للحسنة، أو ما ش
ه الصالة والسالم: ال علي ين، فق ل من المعطل م نق دخل  «المؤولين إن ل م ي كلك

ى  ن أب ة إال م ول هللا »الجن وز لرس ل يج ة  ، ه دخل الجن م ي ول: كلك أن يق
ذين  إذاً: كيف يتصور هؤالء ال ويسكت وهو في نفسه استثناء؟ ال يمكن هذا، ف
ى  م ينسبون إل يقولون: كل بدعة ضاللة، هذا ليس على عمومه، معنى ذلك أنه

ان من الواجب شيئاً ما كان في باله إطالقاً، ولو ك النبي  ه لك ك في بال ان ذل
عليه ديانة أن يسارع ولو مرة واحدة إلى التصريح باالستثناء، كما قال في هذه 

 كلكم يدخل الجنة إال من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول هللا؟ « الكلية األخيرة:
أملوا معي  » والً، وت يس معق ول ول ة؟! معق معقول أن شخصاً يأبى دخول الجن

ى الحروفالحديث، فه اط عل  ؛و كما يقال في لغة العصر الحاضر: يضع النق
ة، ومن عصاني  «قالوا: ومن يأبى يا رسول هللا؟ قال: من أطاعني دخل الجن

  .» فقد أبى
أت فإذاً: كل كلية تأتي في أحاديث النبي  ، فضالً عن اآليات القرآنية، ولم ي

كل  « نت مثل كلية:ما يخصصها، فيجب إبقاؤها على إطالقها، وبخاصة إذا كا
اللة  ة ض ي  »بدع ان النب ي ك ل  الت ي ك حابه ف امع أص ى مس ا عل يكرره

  مناسبة.
ة  ذه الخطب ى ه وم عل الميين الي دعاة اإلس ور ال افظ جمه اذا ال يح ود لم نع
ه  ة الحاجة؟ أي: من أراد أن تقضى حاجت اء بخطب ي سماها العلم المباركة الت

ا العلمية فليقدم بين يدي العلم خطبة الح اجة النبوية، لماذا يعرضون عنها؟ ألنه
تخالف منهجهم، فليس من منهجهم ما نهجه الرسول عليه الصالة والسالم في 

  هذه الخطبة، خطبة الحاجة، وهي ذم عموم البدعة وذلك في الدين والعبادة.
ً -فلذلك قلنا في تلك الجلسة هناك  ة : ال يكفي أن  -كما ذكرنا لكم آنفا في المأدب

دون وعي، تتحمس ك م وب دون عل ق ب ا، وتنطل ل جماعة وكل حزب لجماعته
ون،  نهم يتكتل ون ولك ذين ال يخرج ك ال ون، وأولئ ذين يخرج ؤالء ال فننصح ه
ون أن يحجوا  نهم ال يعرف ر م ية، وكثي تغلون دهرهم بالسياس ذين يش وأولئك ال
وله، أن  أمر هللا ورس اً ب أمرهم جميع نة، ن ى الس لوا وأن يصوموا عل وأن يص



وا :يتع وَن  ﴿لم ِذيَن ال يَْعلَُم وَن َوالَّ ِذيَن يَْعلَُم تَِوي الَّ ْل يَْس ر: ﴾َه ] كال! ال 9[الزم
  يستوون.

ول ، فعلى هذا نقول: بالنسبة لهذا السؤال ا نق ل لم كتاب حياة الصحابة هو دلي
نحن، فالذي ألف هذا الكتاب ليس فرداً من أفراد جماعة التبليغ ، بل هو رأس، 

ن  ن م م يك ة إن ل اب، والجماع ذا الكت ف ه رءوس، أل و رأس ال هم فه رءوس
ذا  ينطلقون على هداه، ولكن هذا الكتاب جمع ما هب ودب، أي: لم يخصص ه

ا صح  ه م ذكر في اب ألْن ي ول هللا أوالً الكت ول عن رس الم الرس  ؛ ألن ك
  ليس ككالم غيره من الناس، ولو كانوا أولياء وصالحين.

اب ثانياً: ذكر روايات كثيرة  ا أيضا من ب عن الصحابة رضي هللا عنهم، فيه
بتها  ياء ال تصح نس ا أش ى الرسول فيه بها إل أولى إذا كانت األحاديث التي نس
راجم  انيد، وت ة األس إلى الرسول عند أهل العلم بطريق معرفة الحديث، ومعرف
ات  اب رواي ذا الكت ذكر في ه ى أن ي اب أول ك، فمن ب انيد ونحو ذل رجال األس

رة وك نهجهم، من كثي الهم، من م والهم، من أفع داً عن الصحابة من أق رة ج ثي
  سلوكهم، وكثيٌر منها ال يصح.

ذا من  ه هللا، وه ة رحم ويعجبني في هذه المناسبة قول لشيخ اإلسالم ابن تيمي
ى كل باحث أن  اه: أن عل ا معن ال م نفيس كالمه ودقيق منهجه العلمي، حيث ق

ي  حاب النب ن أص ه ع ا يروي ت فيم ن هللا يتثب ه ع ا يروي ت فيم ا يتثب ، كم
  ورسوله.

ا،  وا به د أخل هذه كلمة جماهير العلماء قديماً وليس حديثاً فقط، قديماً وحديثاً ق
ل األوطار للشوكاني ،  اب ني ل كت داً جدا، مث در ج ا ن فما تعود إلى كتاب إال م
تفادة اء بدراسته واالس  هذا من الكتب التي نحن نحض طالب العلم على االعتن

منه، مع ذلك تجده يحشد فيه أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم بمناسبة الكالم 
ى  مع اآلية أو الحديث، لكنه ال يسلك هذا السبيل وهو سبيل التثبت مما ينسب إل

، قلَّ من يفعل هذا! ومن هنا الصحابة، كما يجب التثبت مما ينسب إلى النبي 
ة  يصيب المجتمع اإلسالمي شيء من االنحراف، ي الحقيق ذه نقطة ف لماذا؟ وه

  مهمة جداً.
ان  ا ك ى م نة رسول هللا، وعل اب هللا وس ا كت داً: أن منهجن اً وأب ا دائم نحن قلن
عليه سلفنا الصالح ، ال يكفي اليوم أبداً أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط؛ 
ن تجد جماع ديماً، ل ديثاً وق ة ح ذه الجماعات المختلف ن تجد في كل ه ة ألنك ل

ى  نا عل ون: نحن لس ة يقول ن المعتزل انوا م ة أو ك انوا من المرجئ و ك نهم ول م



ي  ذه الجماعات الت ين ه ارق ب ا الف ذا، إذاًَ◌ م ون هك م يقول نة، كله الكتاب والس
ول:  ا تق ا، صادقة فيم كلها تقول، وهي صادقة فيما تقول، ال نستطيع أن نتهمه

ر صادقة في تطب ا غي ه نحن على الكتاب والسنة، لكنه ان علي ا ك ى م ا عل يقهم
  سلفنا الصالح رضي هللا تعالى عنهم.

م  ى فه ه عل تعين ب ه السلف لنس ان علي ا ك ة م ن معرف د م ول: الب ا نق ن هن م
ر صحيحة،  ة عن بعض الصحابة وهي غي ا رواي إذا جاءتن الكتاب والسنة، ف
ذنا بحديث  و أخ ا ل ا كم وأخذنا بها على أساس أنها بيان للكتاب والسنة، انحرفن

ن ض ه ع ا نروي ت فيم ب التثب ول: يج ة يق ن تيمي ذا اب وع، له عيف أو موض
  . الصحابة كما نتثبت فيما نرويه عن هللا ورسوله 

ا هب  و جمع م نهج العلمي، فه ذا ال هذا الكتاب كتاب حياة الصحابة خالف ه
ع  اب مجم ن كت ديثاً ع ثالً ح ل م و ينق الً: ه ثالً مجم م م ا أضرب لك ودب، وأن

ول: د ، يق ه  الزوائ د : رجال ع الزوائ ي مجم ال ف ي ، وق د و الطبران رواه أحم
  ثقات.

ه  د : رجال ال في مجمع الزوائ رءون: ق دما يق اب عن ذا الكت الذين يتداولون ه
ثقات، ما الذي يفهمون منه؟ كما يقولون عندنا في بعض األعراف في سوريا : 

  (خش حديث) ما دام رجاله ثقات صار حديثاً ثابتاً، ال.
ي عند أهل ا يس يعن ات، فل ه ثق ه أحد المحدثين: رجال ول في لعلم أي حديث يق

ه  اب: رجال ه مؤلف الكت ول في هذا المحدث أنه حديث صحيح، بل أي حديث يق
ه  رجال الصحيح فال يعني أنه صحيح؛ وهذا أشد إيهاماً لصحة الحديث من قول

ه صحيح، لكن اإل اس أن ام األول، فإذا قال: رجاله ثقات، قد يتوهم بعض الن يه
م  ذا في عل ذا وال ه ك ال ه بالتعبير الثاني: رجاله رجال الصحيح، أكثر، مع ذل

  الحديث يعني صحة الحديث.
ول: أن يصحح كل  ار، ال نق اب أن يخت ذا الكت ى مؤلف ه إذاً: كان ينبغي عل

د-هذه الروايات ويدقق القول فيها؛ ألنه في الحقيقة  و أراد رجل  -أنا أعتق ه ل أن
اب الصحابة ألخذ عالم متثبت أن ي صحح وأن يضعف وأن يؤلف كتاباً مثل كت

د  ل ق ه ساعات، ب منه سنين عديدة؛ ألن الحديث الواحد التحقيق فيه قد يأخذ من
ل  و أراد أن يؤلف مث إذاً ل ة، ف ه بالتجرب ذا نحن نعرف يأخذ منه يوماً وأياماً، وه

ره ع ره أو بعض عم ه عم ذ من ان يأخ ة ك ذه الطريق ى ه اب وعل ذا الكت ى ه ل
دون أن  ق، ب أقرب طري ده ب ا صح عن ار م ه أن يخت و من ا نرج ن كن ل، لك األق

  يخصص الكالم في كل حديث من هذه األحاديث.



ه إال  اد علي إذاً هذا هو الجواب عن كتاب حياة الصحابة ، أنه ال ينبغي االعتم
  بشيء من التحفظ كأكثر الكتب.

وا اال ي ال تحرم دة لك ديكم قاع ين أي ع اآلن ب ا أض ذا وأن ل ه ن مث تفادة م س
ألحد الصحيحين في هذا الكتاب  -أوالً -الكتاب، فأقول: كلما رأيتم حديثاً معزواً 

لم ،  اري ، رواه مس لم ، رواه البخ اري ومس ول: رواه البخ ره يق ي غي أو ف
  فعضوا عليه بالنواجذ هذا أوالً.

ناده ص ذا حديث إس ال: ه حيح، ثانياً: إذا رأيتموه نقل عن أحد المحدثين أنه ق
ه وال  وا عن ك فعرج وى ذل ا س ه، وم كوا ب اً تمس ن، أيض ناده حس ال: إس أو ق

  تعرجوا عليه.
  هل القاعدة على هذا الكتاب أو على العموم ؟. السائل:
  كل الكتب. الشيخ:

ى  - 4 ما رأيك في هذا األصل عند جماعة التبليغ : ال نتكلم عند الخروج عل
ى الكالم فيها وهي : السياسة والفقه أربعة أشياء مخافة المفسدة المترتبة عل

  .) 00:47:30والخالف و الجماعات.!؟ ( 
راً،  ألة واحدة، فجزاكم هللا خي اً بمس ان متعلق السؤال الذي سألناه في األول ك
ا بعض  أوعبتم القول في كثير من المسائل المتعلقة بـ جماعة التبليغ ، ولكن هن

و بشكل مختصر مسائل أخرى قد تتعلق بجوانب أخرى نريد اإل ا ول ة عنه جاب
  بعد ذلك التفصيل بارك هللا فيكم:

ون:  م يقول غ ، وهو أنه يقول السائل: ما رأيكم بأصل من أصول جماعة التبلي
ياء  ذه األش ال نتكلم في أربعة أشياء أثناء الخروج، لما يترتب على الكالم في ه

  عات؟.من المفاسد، وهي: السياسات، والفقهيات، والخالفيات، والجما
ذا الشيء  الشيخ :  ى ه وافقهم عل نسأل هللا لنا ولهم الهداية! السياسات نحن ن

د  رة، لق األول، ولكن ليس على اإلطالق، نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من م
ون  ا يفعل ابرات، كم اك من المخ تُْنِطقنا هن اك في سوريا ، واس مع -اْمتُحنا هن

الد  -األسف ل ب ي ك كل تاإلف ت تش ا سالمية: أن ك، وأن و ذل تالً ونح اً وتك جمع
ا  داً ربم ة ج د مناقشة طويل يس للسياسة، بع ذا لإلصالح ول ي ه ا تكتل ول: أن أق
يئاً  ي ش ي مجاالً ألن يأخذ عل تجاوزت ساعة، ولما لم يجد المستنطق هذا البعث
ي  تكلم ف ى دروسك، ولكن ال ت ق عل ال: إذاً اذهب واب ة، ق ة القانوني من الناحي

ى السياسة، مع أني ق ا دعوة إصالحية، الرجوع إل لت له بتفصيل: نحن دعوتن



اب والس داً، الكت اً وأب معون دائم ا تس تنة كم ن  قل يئاً م اً ش ك آنف رت ل ا ذك أن
ين  دفعني أن أب ول: لكن ال تشتغل بالسياسة، ي التفصيل، لكن رجوعك اآلن للق

ن ة؛ ولك تغل بالسياس حيح ال نش ن ص يئاً، نح ك ش يس ل تغال  ل ذا ألن االش ه
  لسياسة ليس من اإلسالم، ال.با

فالسياسة من اإلسالم، وبعض علماء اإلسالم ألفوا في السياسة الشرعية قديماً 
ة اإلسالمية ال تستغني  ة ، فالدول ن تيمي وحديثاً، وعلى رأسهم شيخ اإلسالم اب
ا  ى م ورهم عل اس وتثبيت أم عن السياسة، وما معنى السياسة؟ أي: سياسة الن

لدنيا واألخرى، فنحن ال ننكر وجوب االشتغال بالسياسة، يوافق مصالحهم في ا
ان  -وهنا الشاهد-لكننا رأينا  ذا الزم ا في ه رك السياسة، رأين أن من السياسة ت

دم  ى ع ة عل ق الجماع ا نواف رض اآلن أنن ة، والغ رك السياس ة ت ن السياس م
ا، وإال كيف يمكن  تغناء عنه ة االشتغال بالسياسة وقتياً، لكن ال يمكن االس إقام

تغلوا بالسياسة  ذين ينبغي أن يش ذه السياسة، لكن ال ل ه لمة إال بمث الدولة المس
المعنى الصحيح  اء ب وا علم اء، أن يكون وا فقه اء، أن يكون يجب أن يكونوا علم
بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح إلخ، ولذلك نحن نوافقهم على هذا الشرط 

الً، وال نوافقهم تفصيالً، فنقول اآلن: من األول، وال نوافقهم، نوافقهم هكذا إجما
  السياسة ترك السياسة.

ف  ذا؟ كي ف ه ات، كي ي الفقهي ا، وه وافقهم عليه نا ن ة فلس رة الثاني ا الفق أم
وا  الً يتصور في جماعة أو دون أن يبلغ يسمون أنفسهم جماعة التبليغ ، ماذا يري

اذا ال الناس؟ إما أن يبلغوا العقيدة وهم مع األسف ال يفعلون، وم ذا لم ا أدري ه
  يذكرونه؛ ولعلهم يعنون بالفقهيات ما هو أعم وأشمل.

ا يمكن أن  ى م دعون إل م ي ول: إنه د أن أق ا ال أري م إذاً؟ أن دعون ه إلى ماذا ي
ا، إال  وع دينه ان ن ا ك ه األرض، مهم ى وج ة عل ة متدين ل طائف ه ك دعو إلي ي

ى أن جماعة التبشير من ال -مثالً -اليهود، فأنتم تعلمون  دعون إل م ي نصارى ه
ا  الوصايا العشر: ال تسرق، ال تزن، ال تكذب إلخ، أيضاً هذه األشياء يدعو إليه
أس  م: ال ب ا له اإلسالم، فإذا كان الجماعة ال يريدون أن يبحثوا في السياسة قلن

دين  «مؤقتاً، لكن في الفقهيات يقول رسول هللا: ه في ال راً يفق من يرد هللا به خي
«.  

م أنا أعتقد  ذي يحمله رة سبب وضعها هو نفس السبب ال ذه الفق جازماً أن ه
م ال  بب؟ هل ألنه و الس ا ه د م وا بع م تنس م ل ة، ولعلك ة الحاج رك خطب ى ت عل

ه الصالة والسالم : ه علي ون بقول ي  « يؤمن كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ف



ار  ها الرسول»الن ي أسس دة الت ذه القاع ه ؟ ه ً  علي ا م آنف ا لك ا ذكرن ، السالم كم
اذا  ذلك لم ا، ك ة وال يحيونه نة المتروك ذه الس ى ه إنهم ال يعرجون عل ذلك ف ول
ه  يم رحم أعرضوا عن الفقهيات؟ ألنهم ال فقه عندهم؛ ألن الفقه كما قال ابن الق

  هللا:
  العلم قال هللا قال رسوله ***** قال الصحابة ليس بالتمويه
  رأي فقيه ما العلم نصبك للخالف سفاهة ****** بين الرسول وبين

  كال وال جحد الصفات ونفيها ****** حذراً من التعطيل والتشويه
م يتسترون  ذا زع ر الخالف، ال ؛ ه فهم ال يبحثون في الفقهيات بزعم أنه يثي
ام :  دنا في الش ون عن ا يقول خلفه، والحقيقة أنهم ال يحسنون الفقه، كل واحد كم

نهم في جماعة التبليغ مثل اإلخوان المسلمين ، مثل حزب  التحرير ، ال فرق بي
ين السلفي والصوفي  نقطة واحدة، وهي: جماعة اإلخوان المسلمين يجمعون ب
ين السني  ي، وفي بعض الظروف ب الكي والحنبل افعي، والم بين الحنفي والش

  وبين الشيعي، هكذا السياسة تقتضي.
م ال  نهجهم أنه ن م د صرحوا أن م ى لق م، حت ذلك ال يهمه ر ك حزب التحري

ا جماعة يتبن يئة، أم ا في نفسها س ناتهم، لكنه ذا من حس دة، ه ون رأياً في العقي
م  ا أنه دة، كم التبليغ فلم يصرحوا بهذا، لكن واقعهم أنهم ال يتبنون رأياً في العقي
اك من جماعة  ه أُلف هن اذا؟ ألن الفق من باب أولى ال يتبنون رأياً في الفقه، لم

لمذاهب األربعة ، إذا أردت أن تضيع األزهر الشريف كتاب اسمه: الفقه على ا
ه  ذ ال تخرج من في غمرة الخالف بين المذاهب األربعة فاقرأ هذا الكتاب، حينئ
اترة  ذلك دك ه، ك ه وتتمسك ب ذهب إلي ول ت إال وأنت مدوخ، ال تعرف إلى أي ق
ه  ة الفق ى طريق ارن عل ه المق ذي يسمونه بالفق الجامعات اليوم يدرسون الفقه ال

افعي على المذاهب ا ذا، و الش ه ك ذا وحجت ال ك ة ق و حنيف ك: أب ول ل ألربعة، يق
اذَا  ﴿قال كذا، وحجته كذا إلخ، وبعدين أين الحق الذي قال هللا عز وجل فيه:  فََم

إذاً 32[يونس: ﴾بَْعدَ اْلَحّقِ إِالَّ الضَّالُل  ائل! ف أعلم من الس ]؟ ما المسئول عنها ب
بب أ يس الس ات ل تغلون بالفقهي ذين ال يش ول ال ع الخالف؛ ألن الرس ه يوق  ن

و  ذي ه و أن تال ة، وأرج يد البشر قاطب معواس مائه:  س ن أس وه، م ذا وتحفظ ه
ول هللا  اذا رس ان، لم مائه الفرق ن أس رآن م القرآن، الق رق، ك ارق أو المف الف
ين  ق ب رَّ ك أن ف ائج ذل ان من نت افر، وك ؤمن والك ين الم ه ب مفرق؟ فرق بدعوت

افر مش ذا ك ده، ه د وول اف أن الوال ن نخ اذا نح لم، إذاً لم ؤمن مس ذا م رك وه
نفرق؟ نخاف أن نفرق بالباطل، وال ينبغي أن نخاف أن نفرق بالحق؛ ألن ربنا 



  ].32[يونس: ﴾فََماذَا بَْعدَ اْلَحّقِ إِالَّ الضَّالُل  ﴿ يقول:
ن  واب م ون الص ل، ال يعرف ن الباط ق م ون الح م ال يعرف ة أنه ن الحقيق لك

م الخطأ، ولذلك تمثلو ي نصف الشجاعة) المقصود فه ا بالمثل العامي: (الهريب
و  ال أب ثالً: ق ون م عرفوا أنهم كما يقال أيضاً: (ليسوا حشو الكبدة) يأتون ويقول
حنيفة : خروج الدم مهما قل فهو ناقض للوضوء، واإلمام الشافعي يقول: مهما 

ل: أيضا  معهواإلمام أحمد يقول، و مالك  كثر فهو غير ناقض للوضوء، من قب
ذا األمر  ذه الدوشة؟ ه دون من ه إن كان كثيراً نقض وإال فال ينقض، ماذا يري
ين  ة ومراجحة ب م إجراء معادل ذاهب أوالًَ◌، ث ة الم يحتاج إلى اطالع على أدل

ذا يتطلب  اء-هذه األدلة ثانياً، وه وال الفقه ة أق ى وجوب معرف أن  -إضافة عل
التعديل في توثيقه وتجريحه، يعرف علم الحديث في مصطلحه، وعلم الجرح و

ذين يخرجون  الهم ال غ وأمث ة من جماعة التبلي يس العام دكاترة، ل ر ال وهذا أكث
للدعوة وأمثالهم، هؤالء ال يستطيعون، لكني كنت أستحسن منهم أن يقولوا كما 

ب  األمس القري ون، ب م-يقول ا لك ا ذكرن ول  -كم ا ح ة ، وتكلمن ي مأدب ا ف كن
ة التبل ا جماع ات منه ه جماع ن ب ن الظ ن نحس دهم مم ي أح ال ل غ فق ي -ي ألنن

قال: لذلك مشايخنا يقولون لنا: اذهبوا إلى العلماء، فقلت  -حضضتهم على العلم
يس  ة، ل دعوة األم ذين تهتمون ب تم ال اء، أن تم العلم وا أن لهم: نحن نريد أن تكون

  أنتم تذهبون إلى العلماء ثم تخرجون ولستم علماء.
ا صراحة وأرجو عدم المؤاخذة؛ إذاً: تركهم الفقهيات أل ا أقوله رق، أن نها تف

ر عن  ه أوالً: ال يعب ألن الحق أحق أن يقال: هذا عذر أقبح من ذنب، لماذا؟ ألن
ين الصواب  السبب الحقيقي، وألنه ثانياً: البد من التفريق بين الحق والباطل، ب

ا تسمعون ا في - والخطأ، وبخاصة ما كان من ذلك متعلقاً بالعقيدة، وهم كم كم
ة رة الثاني ن  -الفق ر م د؟ كثي ي التوحي الف ف اك خ ل هن ات ه دونها خالفي يع

ه  وا: أشهد أن ال إل لمين بيقول الدكاترة بيقولوا: ما فيه خالف يا أخي، كل المس
وم  ا تق إال هللا، صح، ولكن القول شيء والفهم واإليمان شيء آخر، الكافر حينم

عن ن ال إله إال هللا، خلص رأسه من قطع قائمة الدولة المسلمة إذا قال: أشهد أ
  بدنه، لكن هل نجا بذلك من الخلود في النار؟.

الجواب: الشرط األول: إن فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة أوالً، ثم آمن بهذا 
  الفهم الصحيح ثانياً؛ نجا من الخلود في النار يوم القيامة.

الفهم  أما إذا لم يفهم فهو بالتالي لم يؤمن؛ ألننا ال رون ب نتصور إيمانا غير مق
  الصحيح.



ون أو  ون؟، ألف ملي م ملي دون ك ذين يع لمين ال فهل المسلمون اليوم كل المس
ه إال هللا؟ يمكن يكون  ون: أشهد أن ال إل م يقول ون كله يزيدون، هل األلف ملي
يهم من  اً صحيحاً ينج منهم الدروز ، هل هؤالء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهم

  في النار يوم القيامة؟.الخلود 
................................... 

  525التتمة في الشريط التالي 
من قبل اإلشراف يف  السقط واخلطأ[ مت مراجعة هذا امللف مرة واحدة وإصالح 

  ]  www.alalbany.netاأللباين :  موقع

  


